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Nu forsvinder 2020 lige så stille,
datoerne i kalenderen slipper op….
Vi vil helt sikkert huske året for Corona og alt det, som dette førte med sig, men
når det er sagt, kan man da også håbe på at der er mange gode minder fra
året der nu rinder ud.
Der har desværre ikke været så mange aktiviteter i Gilderne, men vi skal da se
lyst på fremtiden og tro på at vi snart kan mødes igen, være sammen – snakke
og opleve ting sammen.

Må året 2021 blive meget bedre end det år, vi nu siger farvel til…..

Endnu engang tak til Lis for forside.

Lolland – Falster Distrikt

2020 - 2021

DGM:
Victor Birch-Pedersen

Søndre Boulevard 111N, 4930 Maribo

victorbirch@mkpost.dk
Mobil: 21 97 36 22

DGK:
Merete Nilsson

Skovvænget 10, 4930 Maribo

mereteogerling@gmail.com
Mobil: 24 36 61 41

DGS:
Jytte Peterson

Pandebjergvej 182, 4900 Nykøbing

jytte@peterson.dk
Mobil: 50 12 05 66

DIS:
Lone Andersen

Granvænget 24, 4990 Sakskøbing

lb.andersen@privat.dk
Mobil: 42 32 25 25

DUS:
Amy Jørgensen
Webredaktør:
Espen Buch Kristensen

Ahornvænget 6, 4800 Nykøbing F.

Skovvej 25, 4840 Nr. Alslev

k@jak5.dk
Mobil: 29 70 38 99
webredaktoer@sctgeorg-lf.dk
Mobil: 26 19 93 18

Mødedatoer:
2021
14 Januar
6 Maj
16 Juni

Distriktsgilderådsmøde. Arrangør: 2. Nykøbing
Distriktsgildeting. Arrangør: 1. Nykøbing
Friluftsgildehal. Arrangør Distrikt/Spejderlaug, Maribo
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Maribo
www.sct-georg.dk/maribo

Nu nærmer Julen sig med hastige skridt, og
tør vi håbe på, at kunne være sammen med
vores nærmeste, familie og venner i julen?
Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer og
jeres familie, og tak for det samvær det er
nået at blive til i årets løb.

Lokalredaktør
Kåre Christiansen
25101937 – krc@postkasse.net
Deadline: Den 20. i måneden før

Med julehilsen
Gildeledelsen

Nytårsgildehal
torsdag den 7. januar 2021
Julelauget indbyder hermed alle gildebrødre
og ledsagere til at starte det nye år med nytårsgildehal
torsdag den 7. januar kl. 18.00 i
restaurant Bangs Have.

December
14.

Julemøde i Ulvehytten - AFLYST

Januar
7.

Nytårsgildehal

Kære gildebrødre
Da det stadig kun er 10 personer, vi kan
samles indtil den 13. december, og vi ikke
ved, om det bliver forlænget igen, har vi i
gildeledelsen besluttet at aflyse vores julemøde den 14. december.
Vi har haft et gildeår, hvor den ene ting
efter den anden er blevet aflyst, men vi kan
håbe på, det bliver bedre i det nye år, så der
bliver mulighed for at afholde nogle af vores arrangementer.

I eftergildehallen serverer Bangs Have en 2
retters menu, 1 glas vin/øl/vand samt kaffe
og småkager. Prisen for dette er 175 kr. pr.
person.
Tilmelding senest den 16. december til
Merete – mereteogerling@gmail.com
eller telefon 24 23 61 41.
Det er med alle forhåbninger om, at vi må
forsamles mere end 10 personer i januar.
Ellers aflyses via mail.
Hvis nogen af jer har en lille anekdote eller
historie, som I har lyst til at dele med jeres
gildebrødre, er ordet frit efter spisningen.
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Mange gildehilsner og rigtig god jul og
godt nytår til alle gildebrødre og jeres
familier.
Julelauget

Genoptagelse
Henrik Gram Hansen, der tidligere har været gildebror i Rødbygildet, blev genoptaget
ved en lille ceremoni den 16. november.
Der var kun Væbnerlauget og gildeledelsen
tilstede, da vi ikke kunne afholde den planlagte fødselsdagsgildehal.
Vi vil gerne byde Henrik velkommen i gildet, og håber, de forskellige laugsformænd
vil invitere Henrik til deres møder, så han
kan vurdere, hvad han vil arbejde videre
med.
Med gildehilsen
Gildeledelsen

Samvær i en Coronatid
Det har siden foråret - hvor Coronaen kom
ind i vores liv - været begrænset, hvad vi
har set til hinanden i gildet, og for mange
har der også været begrænsninger i familieog vennekredsen.
Det var planen til fødselsdagsgildehallen, at
vi skulle drøfte ideer og muligheder, for at
mødes på en tryg måde, Men den gildehal
måtte også aflyses.
Lene Sletved har udarbejdet et forslag/oplæg, som man kan blive inspireret af, og det
kan være, flere af jer har nogle gode ideer
til at supplere med. Ideerne må meget gerne
sendes til os i gildeledelsen, så vi kan koordinere og bringe det ud til hele gildet.
Med stor gildehilsen
Gildeledelsen
-----------------------------------------------------

Forslag til samvær i en Coronatid
For de, der kan, og kan lide at gå ture, er det
let at se hinanden. Man kan aftale at mødes
et bestemt sted og så gå en tur sammen –
med behørig afstand til hinanden og uden at
røre ved hinanden. Og man skal selvfølgelig ikke komme, hvis man har symptomer –
heller ikke selvom de er svage.
For de, der ikke kan, eller ikke har lyst til at
vandre, kan man aftale følgende:
 To og to aftaler man at mødes udenfor hos den, der eventuelt er gangbesværet
 Hvis man er flere end to, skal alle
kunne transportere sig selv hen til
mødeadressen, så transporten også
er coronasikker
 Hvis der er en terrasse, kan man
sidde der i havestole – alternativt
kan ”gæsten” selv have en sammenklappelig havestol med
 Hvis det regner, kan man eventuelt
sidde i en carport eller under et
halvtag
 Man sidder to meter fra hinanden
 Hver især har tæpper med til at have
om sig, så man ikke fryser – og
selvfølgelig al det varme tøj og
varme støvler på, man har brug for
 Hver især har man et krus og en
termokande med, så man deler ikke
noget
 Man kan snakke løst og fast om,
hvordan man har det og opmuntre
hinanden. Eller man kan have et
emne, man ud over den løse snak
også taler om
 Det er bedst at aftale hvor lang tid,
man snakker sammen – f.eks. en
halv time eller en hel time
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Jeg er med i en kvindegruppe, som har
mødtes hver 14. dag i 40 år, og vi mødtes
sidste år udenfor, da to af kvinderne er
gangbesværede (jeg er den yngste – den
ældste er 90 år). Dels skulle jeg være isoleret, da jeg fulgte et barnebarn til kemobehandlinger på Rigshospitalet, og dels
kom coronaen, som vi alle gerne ville beskytte os selv og hinanden mod.
Nu bor vi alle i kvindegruppen i hus, men
jeg tænker, det er muligt at finde et sted i
nærheden, hvor man kan sidde i læ i sin
medbragte sammenklappelige havestol,
hvis man bor i lejlighed.
Vi er i kvindegruppen hinandens livsvidner
i forhold til de sidste 40 år. Men vi er også
nysgerrige på hinandens liv, fra før vi mødte hinanden. Så tager vi nogle gange en ting
med til mødet, som vi så fortæller hinanden
om. Det kan være en poesibog, eller et billede fra en sommerferie, da man var barn,
eller bog, der betød noget for en, da man
var ung, eller et stykke værktøj, man ikke
har nænnet at skille sig af med eller????
Jeg håber, ovenstående kan inspirere til at
finde på måder, hvor man kan mødes og
fortsætte eller udbygge samvær med hinanden samtidig med, at vi overholder coronareglerne og beskytter os selv og hinanden
for smitte.
Lene Sletved
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1. Sct. Georgs Gilde Nykøbing Falster
Lokalredaktør: Dorte Simonsen, Bogfinkevej 37, 4800 Nykøbing F. Tlf. 23 30 93 43, Mail: osscout@gmail.com

KALENDER, december 2020 og januar 2021
Søndag d. 6. december: Julemærkemarchen, ta’ og gå med!
Julestue i december hver for sig!
Nytårsgildehal og nytårstaffel ? aftales senere pr. tlf./mail.

Dødsfald - Kirsten Storck døde i oktober måned efter lang tids sygdom. Kirsten
har været gildebroder i 41 år og altid mødt op til gildehaller og arrangementer i
gildet. Kirsten har dog ikke kunnet deltage aktivt de sidste par år på grund af
sygdommen, men har fulgt med på sidelinjen og havde den holdning at det, at
være gildebroder var for livet! Vi vil savne hende i vore kreds Ære være Kirstens minde!
Gildeledelsen

Virtuel Julemærkemarch
søndag d. 6. december
Snør støvlerne, pump stokken! – og gå en tur for julemærkehjemmene tag venner, kolleger, familien og hunden med på turen med start fra
hjemmet, sammen og hver for sig Se mere på www.julemaerkemarchen.dk

Året 2020 er ved at rinde ud! Et noget usædvanligt år, hvor vi
har mærket hvordan det er, ikke at kunne være sammen og hygge os med
de aktiviteter vi planlagt og glædet os til - vi må som så mange andre have
lidt tålmodighed - for at passe på os selv og hinanden - efter forlydender
er der måske et lys for enden af tunnelen! - så vi med forsigtighed kan
starte op så småt efter nytåret med en nytårssammenkomst sidst i januar
eller februar!
Alting har ikke stået helt stille - i Sørup er der, her i efteråret, plantet
træer for at lave grupper af lejr- og aktivitetspladser - vi vil blive i kontakt
i vores gilde på telefon og mail - og komme godt ind i det nye og forhåbentlig mere normalt år!

Gildeledelsen ønsker alle en rigtig god jul og et godt nyt år!

Ovstrup SpejderCenter
”Amagerhuset” i Sørup på Falster
Se hvad der sker på Facebook!
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Afbud meldes til GK Solveig Garsdal 41 58 72 47 eller Mail: solveig@joyzer.dk
Gildemøde/-hal starter kl. 19.00 i Kudu-gruppen’s hytte på P.M. Møllers Vej 6B.

Deadline til 2.nyk.f.gilde@gmail.com senest d. 25. i måneden før.

Opslagstavlen
Julemøde den 8. december
Er Corona-AFLYST
Nytårsgildehal den 7. januar ?
Nærmere følger

Gildeledelsen vil medio december pr. mail
meddele gildebrødrene, om der vil blive afholdt Nytårsgildehal den 7. januar 2021.
Gildeledelsen satser på, at Sct. Georgs Gildehallen i april kan blive afholdt under mere
festlige forhold.
Den 14. januar 2021 har Distriktet planlagt

Gildemesterens indlæg til Liljen.
Gildeledelsen har på sit møde den 19. november 2020 besluttet, at Nytårsgildehallen den 7. januar 2021 ikke bliver afholdt på
Charlotte Krøyers Spisestuer i Idestrup.
Såfremt regeringen åbner op for større forsamlinger, vil Nytårsgildehallen i stedet for
blive afholdt i KUDU-hytten samme dag,
men med et mindre beskedne arrangement. Der kan vi bedre overholde Coronarestriktionerne.
Den arrangerende gruppe er informeret
med denne ændring.

Distriktsgildeledelsesmøde hos 2. Gilde Nykøbing i KUDU hytten.
Såfremt Distriktet gennemfører mødet, vil
Gildeledelsen bede grupperne om at stille
med en gildebroder til det praktiske arbejde
denne dag. Herom senere.
Til slut:
I og jeres familier ønskes en glædelig Jul
og et Godt Nytår.
Vi håber alle, at vi kan mødes, ses og udveksle informationer i det kommende år.
Med gildehilsen
Kjeld.
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Red. Annelis Jensen
Maribovej 20,
4990 Sakskøbing
Tlf.: 54 70 60 68
Mail: akjensen@mail.dk

Deadline: den 20. i måneden før

December måned:
Gå -tur den 2.12.2020.

Har du ”gode ben” og lyst til en travetur for Gildebrødre på tværs af alle gilder?
Den 2.12.2020 kl. 10.00 mødes vi i Stubbekøbing.
Mødested: Hans Egedesvej 1, 4850 Stubbekøbing. (Hos Anne-Birthe)
Herfra går vi gennem Anlægget og langs Dosseringen mod havnen og videre i den smukke natur på
Kongsnæs og Ore strand. Turen forventes at være 6-7 km.
De medbragte klemmer og den varme kaffe/te indtages et sted på turen.
Mød friske op til en før juletur. Ingen tilmelding nødvendig.
Gildehilsen
Anne-Birthe
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Referat:

Juleskovtur.
Søndag den 8. november havde vi aftalt at mødes kl.10.00 og gå en tur i Haveskoven ved Krenkerup.
6 friske gangere mødtes, i det mest fantastiske solskinsvejr, på parkeringspladsen ved indgangen til
Haveskoven. Den 7. deltager stødte til senere.
Efter en rundtur, indlagt små snapse smagninger, smuttede vi lige over på modsatte side af vejen og så på
de smukke dyr, der går i indhegningen.
Herefter lagde Bodil og Erik hus til den efterfølgende julefrokost.
Alle havde bidraget med lækkerier, så der var to slags sild, tarteletter, leverpostej, oste og risalamande
kage, kaffe og slik på bordet. En rigtig hyggelig gildedag.
Gruppe 2 vil samtidig ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
De bedste julehilsner
Jane Blach, Peer, Inge, Bodil, Erik, Joan og Anne-Birthe
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”Hvad man i barndommen nemmer,
man ej i alderdommen glemmer……
Nu da julen nærmer sig, fik jeg lyst til at dele en opskrift med jer.
Det er min mormors fantastiske havregrynskugler/trøfler.
Uden diskussion verdens bedste, og her er det ikke jul hvis ikke de bliver lavet.

30 g. margarine( blødgøres)
125 g. flormelis
¾ dl. kaffefløde (langtidsholdbar fløde kan også bruges)
30 g. kakao
1 tskf. mandelessens
Ca. 120 g. finvalsede havregryn (de får lige en omgang i blenderen)

Det hele røres sammen i røremaskine eller med håndmixer og sættes på køl.
Når massen er helt kold, trilles den til kugler som vendes i krymmel.
Opbevares på køl i tætsluttende dåse eller på glas.
(Det kan varmt anbefales at lave dobbelt portion)!!

Velbekomme, og glædelig jul.
Lone
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Referat:
Vandretur langs Sakskøbing Fjord 4. november
Med udgangspunkt fra stadion i Sakskøbing satte
9 friske gildebrødre fra hhv. Maribo og Sakskøbing,
kursen mod Sakskøbing Fjord.
Igen var vi heldige med vejret, alle nød den smukke natur
mens snakken og bentøjet fulgtes godt ad.
Provianten blev indtaget på Bådelaugets terrasse som havnefogeden
velvilligt stillede til rådighed!

Turene fortsætter, næste gang bliver onsdag d. 2 december,
Mere herom i Liljen for december.
Gildehilsen
Lone

Kære gildebrødre

Meget har ændret sig siden coronaen brød ud i det tidlige forår.
Restriktioner, påbud, forbud og aflysninger, ja rigtig mange aflysninger.
Men julen, den er lige på trapperne og den kan heldigvis ikke aflyses.
Som altid kommer den som et dejligt lyspunkt i den mørke tid, og vi har i den grad brug
for lys, samvær, nærvær og traditioner lige netop i år.
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Der vil være nogle af vores gode gamle traditioner, der enten ikke kan finde sted, eller
som må tilpasses den nuværende situation, men det løses for det er vi blevet rigtig gode til.

”Godt nytår”, det har vist i mange år ikke haft så stor en betydning som ved dette årsskifte, hvor vi alle
håber at virussen bliver stoppet, at angst for at blive ramt, smittetal, værnemidler og nedlukninger ikke
mere skal fylde det meste af vores hverdag.

Med dette håb ønsker gildeledelsen alle gildebrødre og jeres familier, en rigtig glædelig jul, samt et godt
nytår. Vi glæder os til vi igen kan samles, for det er trods alle digitale hjælpemidler bare meget hyggeligere.

Stor jule/ gildehilsen
Anne-Birthe, Hanne og Lone

Redaktøren ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
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